
 - 1  -

   .ربأنه خيُ  ةهو العاد
  ..............: الطالب
  أنه يكون احلصر . .. : الشيخ

  .احلصر لو كان َجاّر وجمُرور أو ظرف : الطالب
غيني عامة تْقِدمي ما حقه ة عند البالعام  ... تأخري يفيد احلصر هذه قاعدةه الال تقدمي ما حق مطًلقا،  : الشيخ
  .التأخري
ُم اخلَبَـرْ      ُو ِعْنِدي ِدْرَهٌم َوِيل َوَطْر َوحنَْ          :الطالب ُملتَزٌم ِفيِه تـََقد  
ا نَ لْ ا قُـ إمن  يصلح يف غري القرءان ))مأواكم  النارُ  (( :يعين هنا نقول غري مسألة جواز التقدميوجوب التقدمي  :الشيخ

 عن زيد قائم فتخِرب  :تقول ،األعيان ال باألعيان عن األصل أن خيَرب  ألنّ  ؛امً د قَ مُ  اخربً  )كما وْ مأَ (از أن يكون وَ ِجبَ 
 ِرب ه قائم وهنا خنُْ زيد بأن ا مأوى هذا األصل عن النار بأ،  عن األعيان ال باألعيان والنار عْني َرب ه خيُْ األصل أن  

أ وال مبتد )مأواكم(نه ال جيوز أن تكون : إال نقول ،اطً سَ  وَ يكون حال  هذا ..و وز فيها الوجهان ال شكّ فيجُ 
  .نقول أنه ال جيوز أن تكون خربًا

  .ظرفال ليس وه :الطالب
  .زيد ما يف مانع قائمٌ  :ظرف جائز تقول ما هو بالزم تقدمي اخلرب وإن مل يكن :الشيخ
  .ف هذا هو املمنوعرْ اإلخبار عن األعيان بالظ  :بالطال

خرب مقدم  )قائم( زيدٌ  قائمٌ  : هذا تقولهذا وال  ا التقدمي والتأخري سواءإمن ة ثاني مسألة ، هذه، الال : الشيخ
ى د عَ يُـ  ل؟ وهبالالم هنا يدّ عُ ا اذَ مَ ش تقول لِ و  ) لوطفآمن له  (( :طيب قوله ،يه مانعر ما فِ ؤخَ مبتدأ مُ  )زيد(و
  صاحل! ؟ غري الالم؟ من يعرفب

  ....... :الطالب
  ؟احلرفني يتناوبان إن  :وهل ميكن أن نقول ،يف الشيء طيب ةينَ نِ أْ مَ والط  ،اع نعمبَ تـ واال :الشيخ

  ال ميكن :الطالب
  : ليش؟الشيخ

  .......... : ال ميكن تقول: آمنت هللالطالب
  هل جيوز آمْنُت به وَلهاهللا  طيب يف غريِ  ،هللاما تقول آمنت  : الشيخ

  : جيوز.الطالب
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  ؟: وش الدليلالشيخ
 (( :ورة الشعراءويف سُ   سورة األعراف،هذه ِيف  ))أن آذن لكم م به قبل آمنتَ  (( :عونرْ قال فِ  ... جيوز :الطالب
  .))م له قبل أن آذن لكم تُ قال آمنْ 

 قولنأن  ح صَ ما ا وطمأنينة كون رضَ ت د إتباع ال بدر جمَُ  موا كان اإلميان باهللا م لكن لَ  ،آمنتم له وآمنتم به :الشيخ
؟ منزلة إبراهيمن ه مِ تُ لَ ما منزِ  لوط ،لمؤمننين لِ ن باهللا ويؤمِ مِ ؤْ ني يُـ ب عَ طيب يؤمن باهللا ويؤمن للمؤمنني مجَ  ،آمنتم هللا

  .إبراهيممن  لوط
  .ه ابن أخيهقيل: أن  :الطالب
  ؟ه للمؤلف ألنك غري مقتنع بهتَ وْ عزَ  :الشيخ

  أي نعم :الطالب
  ؟: وش تراهالشيخ

  ... :الطالب
وجعلنا في ذريته  (( :ل قولهكِ شْ على هذا املعروف يُ  وبناءً  ،ه ابن أخيه هذا املعروفأي نعم املعروف أن  :الشيخ
 ؟فأعيد السؤال وّال  ؟ ما حضرت؟ ما حضرت يا أخي الدرس؟ عبد الرمحن! واجلوابا نِيب فإن لوطً  ))النبوة 

  أقول تفضل، نعم حممد! لناس ملا نسأله يقول: ما حضرت .. احلقيقة أين ال عندي دفرت حتضري
  ....... :الطالب
  ؟بعد ايش من :الشيخ

  : من بعد موت إبراهيمالطالب
  : أو من بعد ُمَهاَجرَهالشيخ

  ... :الطالب
وهذا  ،بعد أن هاجر )جعلنا يف ذريته النبوةيصري (ف يمإبراهِ هاجر ن قبل أن يُ آمَ  لوطألن  رهاجَ هَ : من بعد مُ الشيخ

  .ه ليس من ذريته نعما فإن لوطً جعلنا يف ذريته النبوة ما عدا يصري ىن فثْ تَ بعضهم إن هذا مسْ  أقرب من قولِ 
  ......ظاهر السياق حيتمل أن  .... :الطالب
 ذاا إعلى هذا القول أم  نقول بناءً حنن نحل اإلشكال لكن يواهللا  ؟على ما قال املؤخرون أنه ابن أخيه :الشيخ

وإسحاق  إمساعيلما له إال  همعروف أن  إبراهيمن ذريته ألن ولكنه ليس مِ  ،الكَ فال إشْ  إبراهيمن ذرية ثبت أنه مِ 
  هذا معروف
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  : ووهبنا له إسحاق ويعقوبالطالب
  .هذا ابن ابنه يعقوب :الشيخ

  ) إىل آخر اآليةومن ذريته داوود معروف، ( كال هدينا ونوحا هدينا من قبل  :الطالب
 (( ]84: [األنعام ))َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن َداُوَد َوُسَلْيَماَن َوَأيوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك  (( :الشيخ

 َفضْلَنا َعَلى َوِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا وَُكال  (( ]85: [األنعام)) َوزََكرِيا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياسَ 
أنه لكن املعروف ما دام  ،إبراهيمية ن ذر ه مِ أن  إبراهيمهذه اآلية ظاهرها مثل ما قال  ]86: [األنعام))اْلَعاَلِميَن 

ل وإسحاق هو الثاين هو األو  إمساعيل ،وإسحاق هذا املعروف إمساعيلما له إال  إبراهيمموجود يف عهده أن 
   .إبراهيمن ذرية وليس مِ  نوحن ذرية ا مِ لوطً  :فيكون على هذا قوله

  ... :الطالب
  .أا النسب ال الذرية معروفة :الشيخ

  .... :الطالب
، إذا كان ليس من ذريته فيكون (جعلنا يف ن ذريتهليس مِ  لوطنا نقول إن هذا لكن  اللي معنايعين يف اآلية  :الشيخ

  ذريته  يفر وقبل أن تكون النبوة اجِ هَ كان قبل أن يُـ   لوطلكن  )ذريته النبوة
ن أتباع الصالة والسالم كان مِ  ا عليهلوطً  من فوائد اآلية أن  )) لوطآمن له  (( -نبدأ اآلن- ن فوائد اآلية مِ 

  .مع أنه نيب )) لوطآمن له  (( :لقوله مع أنه نِيبّ  إبراهيم
فيها  عُ دَ اإلنسان يَ  ال ألن ل األعمَ ن أفضَ اهلجرة مِ  رة فإن املهاجَ بعليه الصالة والسالم  إبراهيمة ن فوائدها فضيلَ ومِ 
  .اهللايم دين قِ يُ ن الوطن لِ ن األهل والوطن بل مِ وف مِ املألُ 
  .))مهاجر إلى ربي  (( :ارة إىل اإلخالص يف قولهن فوائدها اإلشَ ومِ 
ن أمساء اسم مِ  كلّ   ة ألن فَ ن الص اه مِ نَ م تضَ  ما وإثباتُ  ،امسني من أمساء اهللا ومها العزيز واحلكيم ن فوائدها إثباتُ ومِ 

ه ال مبعىن أن  ،هو متضمن لصفة وال عكس ، يعين كل اسمة متضمنة السمفَ صِ  ة وليس كل فَ صَ ن لِ م اهللا فهو متضَ 
ر ن صفات اهللا سبحانه وتعاىل املكْ  مِ فمثًال  ،ها متضمنة لصفاتاهللا كل  هللا لكن أمساءُ  ن الصفات أمساءٌ مِ  ق تَ شْ يُ 

ه صفة فال نسمي ) هذاذو انتقام( عزيز ذو انتقامأمسائه أنه  ها منومن ،املاكربيه فال نسم  ،راملكْ  ق حِ مبن يستَ 
ل أنه وقا ،اسم املنتقم يف البدائع إثباتُ  ابن القيمر كالم وإن كان ظاهِ  ابن تيميةاملنتقم كما أخرب شيخ اإلسالم 

إثبات ما تضمنه اسم  ، إًذاالعفو املنتقم :قال املنتقم فقط بل يقالذكر مفردة ما يُ ا تُ من األمساء املزدوجة اليت م
واحلكيم ما هي الصفة اليت تضمنها؟  ،كما قال أهل العلم ثالثة أقسامة وهي  ز ؟ العِ ن الصفة ما هيالعزيز مِ 



 - 4  -

  .اِحلْكَمة واُحلْكم وقد سبق شرحه
  .... :الطالب
   .ا ما صحما فيه اسم املنتقم أبدً أنه اجلبار يف القرآن مع  :الشيخ

  .... :الطالب
فآمن له  (( :قولهلد على القول باجلرب ا الر فيه أيضً  ،على اجلربية والقدرية ترد أي نعم أنت ما شاء اهللا :الشيخ
على  واحلمد هللا الردّ  ،هها إىل نفسِ ن األفعال وهو نسبَ اهلجرة مِ  ا فإن أيضً  ))إني مهاجر  (( :ويف قوله )) لوط

ون إىل مذهب يلُ اجلهل قد ميِ  ن أهلِ ري مِ هي اليت عند كثِ  القدريةح املشكلة عندنا اآلن يف مسألة اجلربية واضِ 
اجلربية ما حيتاجوا إىل االنتماء إىل مذهبهم  ،رون القدررمبا ينكِ فرية اإلنسان مستقل بعمل حب م يرون أن أل  القدرية

ائع نَ لكن أهل الص  ، أهل املعاصي أكثرهمون مبذهب اجلربيةج ل حيتَ سَ  أهل املعاصي والكَ االحتجاج به إال  أو
دليل ال يوافقون هؤالء وال يأخذون بكل لكن أهل احلق الذين  ،ليَ أمْ  القدريةف وما أشبه ذلك هم إىل رَ واحلِ 

  .هؤالء
  .....  :الطالب
واإلميان باحلكمة  )،احلكيم(ن وذة مِ اهللا عز وجل مأخُ حكمة  ةِ مَ كْ احل ن فوائدها إثباتُ ومِ  ،نعم أي نعم :الشيخ
هللا لزم من هذا االستسالم التام للقضاء إذا آمنت حبكمة ا ،الشرع أيضً ر ولِ اء والقدَ ضَ م التسليم التام بالقَ زِ يستلْ 

ك ال شك كمة فإن ه اهللا إال حلِ عُ اهللا عز وجل أو يشرَ فعله شيء ي ت أن ما منمِ لِ ك إذا عَ ألن  ؛والقدر وللشرع
؟ ما احلكمة ِمن حترمي كذا؟ وش نقولما احلكمة من وجود كذا  :ا يقول لك القائلوهلذا أحيانً  ،عنِ تَ ى ذا وتقْ ترضَ 

ش و ي الصوم وال تقضي الصالة ملا قيل هلا ما بال احلائض تقضِ  عائشةوهلذا  ،اهللا عُ ْر ه شَ احلكمة ألن نقول 
  .ضاء الصالة " فهذه ِمن احلكمة نعمر بقر بقضاء الصوم وال نؤمَ مَ ؤْ نا ذلك فنُـ يبُ ت به ؟ " كان يصِ ل استدَ 

  .... بالنسبة لألنبياء هل جيوز عليهم :الطالب
تباع ن قبل والالم هذه تدل على اه مِ إميانِ  عل على هذا ألن بعض املفسرين قال آمن له مال ما يد :الشيخ

ا عن الشرك فال وأم  ،بالشرف واملروءة كالزنا واللواط والسرقة وما أشبه ذلك ل ومون مما خيُِ ة معصُ و بُـ واألنبياء قبل النُ 
 ة والسالم ما عبَد األصنام أبدامشركة فالنيب عليه الصال ةٍ ا وإن كانوا يعيشون يف بيئَ وا فيه أبدً عُ م وقَـ أعلم أ.  
  ...... :الطالب
ن الِذيَن اْسَتْكبَـُروا ِمْن قـَْوِمِه لَُنْخرَِجنَك يَا ُشَعْيُب َوالِذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قـَْريَِتَنا َأْو لَتَـُعودُ  قَاَل اْلَمَألُ  (( :الشيخ

َها َقدِ  * ُكنا َكارِِهيَن   ِفي ِملِتَنا قَاَل َأَوَلوْ   )) افْـتَـَريـَْنا َعَلى اللِه َكِذبًا ِإْن ُعْدنَا ِفي ِملِتُكْم بـَْعَد ِإْذ َنجانَا اللُه ِمنـْ
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  إىل املراجع  حنتاج ....
 ا على اهللا أن الذرية اليت ميُن ن اآلية هذه اد مِ ستفَ يُ  ))ويعقوب  إسحاقوهبنا له  (( أ الدرس اجلديد اآلننبدَ 

 ووهبنا له  (( :اهللا عز وجل لقوله حِ نَ ن مِ ا مِ العبد أ((.  
ويدل لذلك قول  ،ا إلبراهيمه اهللا تعاىل موهوبً وجعلَ  إبراهيمابن  ابن يعقوب ألن  ابنٌ  االبنِ  ابنَ  ن فوائدها أن ومِ 

عوا يف باب ماء أمجَ والعلَ  ) دٌ ي ي هذا سَ إن ابنِ  ( :احلسن بن علي بن أيب طالبالرسول عليه الصالة والسالم يف 
 أَب األِب أبٌ هدِ ة االبن عند فقْ ن االبن مبنزلَ ابْ  املرياث أن هذا هو قياس الطرد ألن ؟، هل يؤخذ من ذلك أن، 

ه قال يف رضي اهللا عنهما أن  ابن عباسوهلذا يروى عن  اأبً  األبِ  أن يكون أبُ  مَ ا لزِ االبن ابنً  إذا كان ابنُ  :وقلنا
وهذا هو  )ا أبً  األبِ  ا وال يجعل أبَ االبن ابنً  ابنَ  يجعلٌ  ي اهللا زيدٌ ق أال يتَـ  (؟ بن ثابت ماذا قال له زيد

 االبن ابنً  ه إذا كان ابنُ الصحيح أن ون على هذا فيه دليل على سقوط األب أب هذا هو الصحيح فيك أب ا فإن
  .خوة باجلد يف باب املرياثاإل
ألنه ولد يف  :؟ قال املفسرونموهوٌب إلبراهيم وبيعقُ اذا ذكر اهللا تعاىل أن مَ اقشة فيها لِ نَ ن فوائد اآلية بل مُ ومِ 

 يعقوب إسحاقمن وراء و فبشرناها بإسحاق  (( :كما قال اهللا تعاىل عن امرأته  اهللا عينه به وهو حيّ  أقر و ه حياتِ 
  .ويعقوب إسحاقنعم وهبنا له  ))

وهذا هو النسل املبارك  ))وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب  (( :ن قولهه مِ تُ وبرك إبراهيمومن فوائد اآلية فضيلة 
النبوة بعد حممد صلى اهللا عليه وسلم ، سبحانه وتعاىل النبوة والكتابيه اهللا ن يعطِ ة اإلنسان مَ ي ر أن يكون يف ذُ 

 ة يف ذرية اإلنسان بركَ اهللا سبحانه وتعاىل  لنعم العلم رمبا جيعَ  ،ملْ ن اللي هو العِ يلة لكن الكتاب ممكِ ة مستحِ رَ متعذ
ك أليب ارِ بَ أن يُـ  النيب صلى اهللا عليه وسلما حيث دعَ  طلحة عبد اهللا بن أيبومن ذلك قصة  ،هم ونشرِ يف العلْ 
ون القرآن وحفظ القرآن عند السلف ن األوالد حيفظُ مع أهله يقولون أنه صار لعبد اهللا هذا عشرة مِ  يف ليلته طلحة

عند السلف إذا  ،هعليه أثرُ ظهر ال ي هاإلنسان حيفظ القرآن ولكن ،األمر اهلني ليس كما هو عندنا اآلنما هو ب
  .واآلداب واألخالق واألعمال الصاحلة تمْ ه بالس ر عليه أثرُ حفظ اإلنسان القرآن ظهَ 

  وِمن فوائد هذه اآلية 
  .....:الطالب
  .ت لنانَ يـ ما بُـ  ... على غري يكون هناك كتبقد  املفهومةهذه املفهومة الكتب  ...عام  :الشيخ

اجلزاء هذه  إثبات ،ل لإلنسانج عَ ه قد يُـ وأن  ))ه في الدنيا وآتيناه أجرَ  (( :ن فوائد اآلية إثبات اجلزاء لقولهمِ 
اآلخرة  أجرِ ن له مِ  احرمانً  دّ عَ نعم تعجيل اجلزاء لإلنسان يف احلقيقة ال يُـ  ،ل لإلنسانه قد يعج أن و واحدة والثانية 
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ة اهللا على العبد ن نعمَ يل الثواب لإلنسان يف الدنيا مِ وتعجِ  ،))وإنه في اآلخرة لمن الصالحين  (( :وهلذا قال
 هذه  عمله سواءٌ  ه أثرَ يَ رِ ن نعمة اهللا على العبد أن يُ  هذا مِ َرب تَ عْ ط على العمل يُـ عمله فينشَ  ى أثرَ اإلنسان يرَ  ألن

ن ثواب األعمال الصاحلة أن  مِ ن ذلك مثًال مِ  ،هس اإلنسان وباطنِ أشياء يف نفْ يف ة أو ي يف أشياء خارجِ  إَضاءةب
ومنها من  ،ن الثواب العاجلا مِ ه السرور والنور واالرتياح إىل العمل الصاحل هذه ال شك أ د اإلنسان يف قلبِ جيِ 

شرى املؤمن الرؤيا بُ  لُ ذلك عاجِ  بأن  عليه وسلمالنيب صلى اهللا ي سارة كما أخرب ائِ رَ ى له مَ رَ األشياء اخلارجية أن تُـ 
لهم البشرى في  (( ا من عاجل بشرى املؤمنعليه الصالة والسالم: إالنيب الصاحلة يراها الرجل أو ترى له قال 

 وينبين على هذه الفائدة فائدة ،ن هذه اآلية تعجيل الثواب يف الدنيايستفاد مِ  اإذً  )) الحياة الدنيا وفي اآلخرة
  .على العمل واستمراره فيه ن تنشيط اإلنسانن نعمة اهللا على العبد ملا فيه مِ يل الثواب يف الدنيا مِ تعجِ  أن أخرى 

ه جيوز الوصف به النيب يعين أن  فَ وصَ وز أن يُ ن وصف النبوة جيُ مِ  الصالح وهو أعم  فَ وصْ  ن فوائد اآلية أن ومِ 
واألنبياء يف ليلة املعراج يقولون للرسول  ))نه في اآلخرة لمن الصالحين وإ (( :لقوله صّ باملعىن األعم دون األخَ 

  .ا باألخ الصاحل والنيب الصاحلمرحبً  :صلى اهللا عليه وسلم
  .))ه في اآلخرة لمن الصالحين وإن  ((والالم  )إن ـ(ا بكدً مُؤ  إبراهيمد اآلية الكرمية الثناء على ن فوائِ ومِ 

  ..... :الطالب
ن اهللا لكن يف احلقيقة هذه املنحة ة مِ ي طِ ة وعَ حَ نْ ا مِ نا أ حنن ذكرْ  )) وهبنا لهو ((  :هن قولِ ين تؤخذ؟ مِ ن أمِ  :الشيخ

اعليه  حمنةً  واكونم يفيهم فإ اِهللا  حق إلنسان ا ة إذا أضاعَ نَ قد تكون ِحم  إذا قام اإلنسان مبا جيب هللا يف أوالده  إمن
  فهم ِمْنَحة بال ريب.

  حىت لو ما اهتدوا :الطالب
  .حون ولو يف املستقبل نعمم يصلَ يههم والغالب واهللا أعلم أ هم وتوجِ ر على تربيتِ جَ ؤْ ه يُـ أي نعم ألن  :الشيخ

  فقالت للرسول صلى اهللا عليه وسلم ادع اهللا  ... يف حديث أن امرأة كانت :الطالب
ما يف  )دعوت اهللا لك  ك الجنة وإن شئتِ ول تِ صبرْ إن شئت  ( :رع فقالصْ أي نعم اليت كانت تُ  :الشيخ

  إشكال
  ... الطالب
ها على أن تصرب نَ من اجلزع فلهذا وط  اعندها نوعً  م من هذه املرأة أن هِ الرسول عليه الصالة والسالم فَ  :الشيخ
ولك الجنة  إن شئت صبرتِ  ( :الرسول قال ت فهذا هو السبب أن رْ د أين صبَـ ال مبجر نَ ية ال تُـ  درجة عالِ والصْرب 

(   
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 ،ل حمذوفعْ فِ  لِ فعليه يكون مفعوًال  " واذكر لوطا"  :قال املؤلف )الوطً ( ))ا إذا قال لقومه أئنكم ولوطً  (( :قال
ذا الغرض هم بني الناس ولكن هلِ د الثناء عليهم وإعالء رتبتِ ر جَ مُ اء ليس لِ يَ بِ ن األنْ الء مِ ر هؤالء الفضَ كْ واألمر بذِ 
بتحقيق اهلمزتني ))  ه أئنكملقومِ  ولوطا إذ قالَ ((  ،وااعهم والصرب كما صربُ بَ تـ م وا داءُ آخر وهو االقت ولغرضٍ 

تحقيق اآلخر هذه بقوله  )كمأئن (ه وقال لقومِ  " بينهما على الوجهني يف املوضعني ألف وتسهيل الثانية وإدخالِ 
، ة بني الياء واهلمزةسهلَ  )كمن : تسهيل الثانية (أ¼ِ الثاين يقول ،هذا التحقيق )مكُ ن ئِ أَ (قراءة حتقيق اهلمزتني تقول 

) صح، وقوله يف املوضعني كمن (َءا¼ِ هذا على التحقيق وعلى التسهيل  )كمن ئِ إدخال ألف بينهما على الوجهني (َءا
القصص هذه القصة كغريها من  )) كمن إذ قال لقومه أئِ ((  ))ون الرجال أئنكم لتأتُ  (( :؟ يف قولهوين املوضعني

إن كان مما ميكن  :؟ نقول يف اجلمعنَـوعة فكيف جنَمع بينها وهي قصٌة واحدةد يف القرآن الكرمي على وجوه متَـ ترِ 
كذا   املعىن تارةً  يفيها اهللا تعاىل حيكِ  كن فإن وإن كان مما ال ميُْ  ،ت على الوجهنيرَ ا تكون قد تكر ر فإ ر أن يتكَ 

 ))أئنكم لتأتون الفاحشة  (( :والسالم قال يف هذه اآلية يقول اهللا تعاىل أنه قال عليه الصالة لوط ،كذا  وتارةً 
 .. ماشيفسر )) لكن امل نكمإذ قال لقومه إاملصحف: ((  ))أئنكم لتأتون الفاحشة إذ قال لقومه  ((عندي 

هلمزتني، ا حقيقبت ))كم ن ا إذ قال لقومه أئِ ولوطً  ((التشكيل  وااقرءُ ني ؟ عندنا مهزتَ ر إال ايشكَ ما ذَ  ،مهزة
  .املصحف أصًال طابعينه على القراءة

   .... :الطالب
  ،واحدة ةٍ ن األصل واألصل على قراءَ ول مِ غلط ألن التفسري اللي باهلامش منقُ  :الشيخ

  ...: الطالب
 :قال لوطصة أقول مثال جتدون مثال يف ق ،شري إليهاغي أن يُ بَ كان ينْ أشار إليه  سر ما فِ يعين قصدك أن نُ  :الشيخ

أتأتون الفاحشة وأنتم  (( :يف آية أخرى ))م بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكَ  ((
؟ كيف هذا اختالف أليس كذلك ))م بها من أحد من العالمين كُ ون الفاحشة ما سبقَ تُ أتأْ  (أو ))تبصرون 

فمرة يقول هلم كذا ومرة يقول كذا وهذا ال  ،لوْ د القَ يط وهو تعد ؟ جنمع بينهما بالوجه األول بسِ جنمع بينهما
ن مِ  قال المألُ  (( :ويف سورة األعراف ))هذا لساحر مبين  ه إن ل للمأل حولَ اق ((يف قصة فرعون  ،إشكال فيه

من  د سواءٌ فإذا أمكن التعد  ،هم قالوا هذا وهذاكلّ   :؟ نقولعكيف جنمَ   ))عليم  قوم فرعون إن هذا لساحرٌ 
م به يف كل موضع مبا ه باملعىن واهللا سبحانه يتكل ن باب نقلِ إذا مل ميكن فإنه يكون مِ  ،ل عليهول محُِ ئل أو بالقَ القا

  .نعم )) أئنكم((  ،يه البالغةه ومبا تقتضِ بُ يناسِ 
  ... وأنتم تبصرون أليس املراد  :الطالب
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تأتون واالستفهام يف  كم لتأتون وهناك قال أ: أئناختلف اللفظ هنا قال هلالكالم الستفهام أا تعين ل :الشيخ
) تأتون(و ،التوكيد المُ  )لتأتون( :الالم يف قوله ))أئنكم لتأتون الفاحشة  (( :قال قريرللتوبيخ والت كل موضعٍ 

   .لعهدلهنا هل هي الستغراق اجلنس أو  )ال(يئون وقوله الفاحشة مبعىن جتَ 
  العهد  :الطلبة
 اها وهلذا جاءت يف هذحِ بْ ها وقُـ عظمِ لِ  )ال(خلت عليها دنعم طيب و  ،ة لديكممَ الفاحشة املعلو  يعين :الشيخ

ويف نكاح احملارم  ،))وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة  (( :الزنا قال اهللا سبحانه وتعاىل املكان الفاحشة ويف بابِ 
))  عن نقله ما فياهللا بالفاحشة  هوصفَ يف اللواط فهذه ثالث تعبريات  ))سبيال  ا وساءَ ه كان فاحشة ومقتً إن

اح احملارم أعظم نك اإذً  ))ومقتا  فاحشة (( :ويف نكاح احملارم قال )إنه كان فاحشة  (( :ويف باب الزنا قال ،لوط
ه الفاحشة ن حيث الوصف فإن منهما مِ  واللواط أقبحُ  ،تف بوصفني سيئني فاحشة واملقْ صِ ه وُ ؟ ألن ِمن الزنا أو ال

الرجال هذا ال شك  أدبارُ أعوذ باهللا  " أي أدبار الرجال )) الفاحشة" ((  :عند مجيع الناس قال شحَ تفْ سْ اليت تُ 
 أنه فاحشة كل  نه إ :ب إذا قالرِ غْ قلبه فال تستَـ  سَ كِ نعم أما من نُ  ،ذي عقل سليم فإنه يستفحشه يستفحشه كل

 ليس بفاحشة كما أن  م والعياذ باهللا ، ها نفس الشيءة هذا أيضً وحسنَ  ةبَ ذلك منقَ  الذين يعبدون األصنام يرون أن
يكون ه فى غريَ  أتَ إذا كِرب  ِيت ر يف حال شبابه وهذا املأْ كَ  الذ الواحد منهم يأِيت  أن  بٍ جَ ن عَ يستحسنون هذا األمر ومِ 

 لإلنكار )أئنكم لتأتون( )أتأتون( :االستفهام يف قوله ))كم بها من أحد ما سبقَ  (( :قال ، به مفعوًال فاعًال 

فاعل  )ن أحدمِ (نافية و )ما( ))ن العالمين مِ  ن أحدٍ ما سبقكم بها مِ  ((د هذه اإلنكار بالالم ك والتوبيخ وأُ 
) على(الباء هنا مبعىن  ن ) هل نقول إا( :هوقولً  ،كم ا أحدٌ ر للتوكيد أي ما سبقَ ف اجلَ ه بزيادة حرْ لكن  )سبق(

ان قال عليها لكلو   تسبَقوا عليهاف ملقوا هلا خبَال ْسبَ كم مل تُ لى معناها أي أن الباء ع وقوع؟ ال ما سبقكم عليها
 ،الزمن يف قبْ س الي ضِ سبقكم ا فهذا يقتَ  اقال مَ  ذاا إأم  زمنهم وكانوا هم أسبق إىل هذا منه، من أدركَ هذا في
  أو ال؟ واجلن؟ فيها س ال شكّ نْ نعم فاإلِ  " ناإلنس واجلِ "  :قال املؤلف  )) ينمِ الَ ن العَ مِ  ن أحدٍ مِ ((  :وقوله

  ظاهُرها (احلمد هللا رب العاملني) عام ..... :الطالب
به  يدَ رِ ا أُ ني عام مِ ون العالَ وز أن تكُ ال جيُ على كل حَ  ،كةواملالئِ قلنا: بعد نا بالعموم ذْ لو أخَ  املشكل ال :الشيخ
يشمل اجلن  :املالئكة ونقول عن متُ ل كما ذكرْ ه العقْ صُ ص خيَُ ما ة إال فيوجيوز أن تكون عام  ،آدمن بين أي مِ  اخلاصّ 
  ؟والبهائم ،واإلنس
  ؟لعاملنين اما هي مِ  : البهائم غري مكلفةالطالب
  ..غري مكلفة، مث البهائم ما تأيت إال .. : هي من العاملنيالطالب
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  على كل حال نعم :الشيخ
  ... : ما تأيت الذكر ما يأيت الذكرالطالب
طيب هذا  ،ة الكالم على املكلفنيفَ ا غري مكل أ  مثل ما قلت اجلواب البهائم ولكن  يف...ي ما ندرِ  : الالشيخ
م هذه تُ نْ م الذين سنَـ ة التشنيع عليهم يعين أنتُ يادَ يريد زِ  ))ما سبقكم بها من أحد من العالمين  (( :يف قوله
م ذه تُ قْ بِ لو كنتم قد سُ  :ه يقول هلمكأن   )ا هَ بِ  لَ مِ ن عَ مَ  رُ زْ ا ووِ هرُ زْ فعليه وِ  ةً ئَ ي سَ  ةً ن سُ  ن سَ  نْ ومَ  (ة الطريقَ 

  وة فيها والعياذ باهللا دْ م القُ م ا فأنتُ تُ قْ بِ كم ما سُ لكن ن العذر مِ  عٌ احشة لكان لكم نوْ الف
أئنكم لتأتون  (( :قال يل هلاوالتفصِ  يف اجلمَلة السابقة ا سبقمَ كالتقرير لِ   ةلمْ هذه اجلُ  ))أئنكم لتأتون الرجال  ((

أئنكم لتأتون  (( ي رجًال ونه والذكر إذا بلغ مسُ يأتُ  - والعياذ باهللا- الكبري  ه حىتوظاهر اآلية الكرمية أن  ))الرجال 
ه مبا قبح ذكرُ تَ سْ  عما يُ ىن كْ كىن بل هو حىت يف اللغة العربية يُ القرآن ي اية عن اجلماع ألن نَ وهذا فيه كِ  ))الرجال 

  عن اجلماع باإلتيان وهنا عرب فعرب  ))فأتوا حرثكم أنى شئتم  (( : قال اهللا تعاىلفيقال مثًال  ؟عليه أفهمتم ل يدُ 
الصفة األوىل قطع  :انتَ فَ هم الطريق له صِ يق وقطعُ رِ يل الط بِ الس  ))ون السبيل عُ طَ وتقْ  ((ا ثانيً  ،ا باإلتيانعنه أيضً 

 واضُ الطريق املعروف وهو أن يتعر  لْ للناس بالس ل ويُ تْ هب والقَ ب والن ى عندنَ سم ا يف اللغة العام هذه  ،ةلَ شَ نْ ة احلَ ي
كم بفعلِ  ةطريق املار  :"ها وهلذا قالون بأهلِ سلوك الطرق مبا تفعلُ  معدلِ ون بُ ب سَ الطريق أنكم تَ  عُ دة والثانية قطْ واحِ 

ن الطريق أحد والعياذ باهللا مِ  ع طريق إذا مر طْ ا قَ نعم هذا أيضً بكم  ر مَ مَ ـالناس ال بكم فرتكَ  ر الفاحشة مبن ميَ 
 أليسع السبل طِ تنقَ  إًذا ،والنهب لكن يفعلون الفاحشة بهبأخذ املال والقتل والسلب هو وا له بالفاحشة ما ضُ تعر  

يكم أي نادِ  ))ر كَ نْ يكم المُ ون في نادِ وتأتُ  (( :الثالثة ،انتَ ع السبل هذه واحدة بل هاتان خصلَ طِ ؟ تنقَ كذلك
ون يف ناديكم املنكر تأتُ  ،مكان احلديث واالجتماع بني الناسكلها أمساء لِ   يّ دِ ى والن دَ تَ نْ مُ ـم فالنادي والكُ ثِ د حَ تَ مُ 

ار ل الفاحشة وعلى هذا يكون فيه تكرَ فعْ ره بِ املؤلف فس  )) ركَ نْ المُ ((  :قوله ،بعضبكم ة بعضُ شَ الفاحِ  فعلَ 
 م يتالك ذكروا ِمن ،اعً رْ ا أو شَ فً رْ ر عُ كَ نْ ن فعل الفاحشة وهو كل ما يُـ مِ  كر أعمّ املن واألصح أنون يعين ز ذلك أ
م ا أ ن ذلك أيضً وذكروا مِ  ،رطة املعروفةون الض عِجيزِته، وذكروا ِمن ذلك أم يتَضارطبعض مع  زبعضهم يلكِ 

أم حيلون أزرة  : ومنهاقال ذكر هذا بعضهم إالا هي منكرة و ؟ هذه مكرةنْ عون لكن هذه مُ م يعين يدلّ ر زِ ون أل حيَِ 
ذف ي احلرمْ النعم وكذلك  ،اا أو شرعً فً رْ ر عُ كَ نْ ما هي عليه املنكر كل ما يُـ على ي اآلية قِ بْ فاملهم أن نُـ  باءالق

استهزاء وما و  سخريةن م ا يف الكالم اللي يتضَ ه عام يف كل شيء حىت أيضً وأنا عندي أنّ  ،باحلصى وما أشبه ذلك
قوم  لَ مَ عَ  يف هذه األمة َمن َعِملَ  عم وجد فإن ؟ نقول ند يف هذه األمة ما يشبه ذلكجِ هل وُ  ،هذا منكرأشبهها 

ن السخرية واالستهزاء مِ  [كذا] طتمعام وجدم يفعلون مثل فعل لو ت عن جمُ لْ أَ ن إذا سَ ويف هذه األمة مَ  لوط
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 سنن من كان قبلكم  لتركبن ( :ى اهللا عليه وسلم يقولط واللهو وغري ذلك والنيب صلغَ والل(.  
  ...الكالب يعين هذا ِمن فعلهم  األصابع واملهارشة بني ةعَ قَـ رْ هل فَـ  :الطالب
غري  علىة األصابع عَ ن فرقَـ ميكِ  ،ال ..ة األصابع عكة نعم وفرقيَ هذا شبيه بالكالب وبني الد  هم ذكروا أن  :الشيخ

   طقق طقق يال  قول أحدهم:ين جتمعون و كمي املعروف
 :هقولِ ألن عاة إىل اهللا ر هؤالء الد كْ ذِ  عُ ن هذا رفْ اد مِ فَ ستَـ ه يُ إىل آخرِ  ))...ولوطا إذا قال لقومه  (( :قوله تعاىل

يف  ذا قال اهللا تعاىلوهلِ  من األنبياء وغريهذكر الدعاة إىل اهللا عز وجل مِ  عُ رفْ  ،ع الثناءره يف موضِ كُ يعين اذْ  )ركُ ذْ اُ (
  .نعم )) مريمواذكر في الكتاب  (( :مرميالقرآن يف قصة 

  .عليه الصالة والسالم لوطن فوائد اآلية فضيلة ومِ 
ز على ك اآلن ما َر  لوط ،ه أوىل منهس فيه الناس وإن كان غريُ مَ يز على األمر الذي انغَ كِ ْر ا التـ ن فوائدها أيض ومِ 

 ،ز على هذا العمل السائد بني الناسك َر يُـ إىل التوحيد ولكن  عودي ال ن رسول إا مِ مَ إال التوحيد يف هذه القصة و 
ا انغمس الناس فيه قال نً ر شيئا معيـ نكِ ى بعض الدعاة يُ الناس إذا رأَ  بعضَ  وهي أن  ةفائد عليه نستفيد منه ينبِين 

 عن املالهي تكلم مثًال ي ن العصفور يعين عندما مِ لفخ أكَرب على هذا الناس يف ا تكلما ليس تن هذالناس أشد مِ 
قول ال ؟ فنهذا الشيء علىيصلون ليش ما أتكلم ا يقولون ال تتكلم يف هذا فيه ناس مبا ر أو عن الر سِ أو عن امليْ 
املقصود عالج هذا  ألن  ؛منه مّ سوا فيه أهَ ه مما مل ينغمِ س فيه الناس ولو كان غريُ ز الدعاة على ما انغمَ ك َر مانع أن يُـ 

  .رى يف الناسشْ ذي استَ الداء ال
  ن أعظم الفواحش ه مِ أن  كر وال ريبَ لذ الذكر ا واط والعياذ باهللا وهو إتيانُ ش الل حْ ن فوائد اآلية فُ ومِ 

اللواط  د ة صرحية يف هذا األمر يف حَ ه وكذلك السنة ما فيها أحاديث صحيحَ حد  رَ كَ ويف اآلية الكرمية هنا ما ذَ 
كان الفاعل   ل بكل حال يعين سواءٌ ه القتْ حد  أن  :القول األول :العمل على ثالثة أقوالف فيه أهل لَ تَـ ولذلك اخْ 

وقال بعض  ،يف نكاح صحيح عَ ج وجامَ ؟ هو الذي تزو ن وتعرفون احملصن َمن هوصَ حمُ  م غريَ ا أبه حمصنً  واملفعولُ 
د لَ ن فإنه جيُْ م وإن كان غري حمصَ جِ ا رُ صنً كان حمُ   أنه إذا ه كحد الزاين يعينإن حد  :-وهو القول الثاين-العلماء 

ه ال يكون ا يف النفوس فإن سي وما كان خبيثً فْ ع النـ ادِ ى بالر فَ كتَـ فيه وأنه يُ  ه ال حدّ ن أهل العلم إ وقال بعضُ  ،بر غَ ويُـ 
 ؟ ما فيه حد ألن يه حدّ والبول ف ر فيه حدّ مْ ر واخلَ مْ ن اخلَ ث مِ بَ أخْ البول ول ع مثل البَ ى فيه بالرادِ فَ كتَـ حد يُ عليه 

وا ل ا القول األول فاستدَ أم  ،ييب هذه ثالثة أقوالعن الرادع التأدِ  يّ ع الطبيعِ ي بالرادِ فِ تُ ه فاكْ رُ ذِ قْ ر منه وتستَـ فُ نْـ النفوس تَـ 
 لوطمن وجدتموه يعمل عمل قوم  ( :عليه الصالة والسالمالنيب اء يف هذه املعىن وهو قول باحلديث الذي جَ 

الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعوا  مث إن  ،احسنً   أحواله أن يكونَ أدىنَ  وهو حديثٌ  )الفاعل والمفعول به  فاقتلوا
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بعضهم  :ق يف النار وقالرَ ه حيُْ ن إ :ل فقال بعضهمتَ قْ وا كيف يُـ فُ به إال أم اختلَ  ل اللوطي الفاعل واملفعولِ على قتْ 
 ه شيخ اإلسالم رمحه اهللا على وهذا الذي اختارَ  ،يف البلد ن أعلى مكانٍ ى مِ قَ لْ م باحلجارة وقال اآلخرون يُـ رجَ ه يُ أن
 الن الصحابة رضي اهللا عنهم وللمعىن والقياس ل الفاعل واملفعول به للحديث واآلثار عَ تَ قْ ه يُـ أن هذه  صحيح ألن

 ،تْ ت يف الناس والعياذ باهللا وغلبَ رَ استشْ  يّ ن هلا رادع قوِ مل يكُ  ز منها فإذار كن التحَ الفاحشة والعياذ باهللا ما ميُ 
ى املبتلَ  - والعياذ باهللا-هم نعم حىت إن بعضَ  ،ة املرأةلَ اإلنسان يكون مبنزِ  للمعىن والرجولة فإن  لٌ هذه واحدة وألا قتْ 

 ذا األمر يتجمل ويتمك   
  


